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Referat – Elevrådsstyremøte, uke 45 

Dato: onsdag 9. november 2016 

Sted: Rektorrommet 

 

Oppmøte: 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Saksliste: 

1. Konstituering 

2. Skole- og klassemiljø 

3. Underveisvurdering 

4. Fagvalg 

5. Eventuelt 

 

Sak 1: Konstituering 

Referent: Mathilde Verne 2STC  

Ordstyrer: Eva Blomfeldt 

Elevrådsstyret godkjenner konstitueringen. 

 

Sak 2: Skole- og klassemiljø 

Det virker som om G-klassene tar mer kontakt med andre elever, og dette er en positiv trend. 

Noen savner mer oppfølging av fadderopplegget. Nå er det noen klasser som tar det videre, 

men det er i stor grad opp til hver enkelt klasse. 
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Mange elevlag fremmer det sosiale på skolen, men i noen tilfeller er det en vennegjeng som 

driver lagene, og da kan mange andre føle seg utenfor. Elevrådet kan ta opp om lærere skal få 

være med i driften av lagene for å unngå dette. 

 

Sak 3: Underveisvurdering 

Mange ønsker mer og bedre tilrettelegging av undervisningen. Det kunne vært en ide at 

lærerne gjorde notater tilgjengelig i forkant av timen. 

 

Sak 4: Fagvalg 

Noen er misfornøyde med at skolen ikke skal tilby rettslære til neste år. 

Tidligere har det vært uklart at man måtte velge studieretning (Realfag eller SSØ) ellerede 

etter1. trinn, og vi ønsker at det skal bli klarere i år. 

 

Sak 5: Eventuelt 

Penger fra ball 

Det har vært krøll i forbindelse med betaling av Ugla, og Elevrådet må betale. I fremtiden 

ønsker ledelsen at Elevrådet skal være økonomisk ansvarlige for eventuelle ball selv om de 

ikke arrangerer. Eventelt må vi også ta over driften. 13 000 kr i overskudd, til sammen 41 000 

kr. Vi må snakke med blant annet Maria U-M. 

 

Elevrepresentanter i Stiftelsesstyret 

Stiftelsen ønsker ingen elevrepresentanter i Stiftelsesstyret. Styret vedtar å gjøre en 

redaksjonell endring i evelrådets vedtekter, hvor det står at vi skal velge representanter til 

Stiftelsen, ettersom dette ikke er mulig. 

 

Psykisk-helsedagskjema 

Ann-Kristin lager et skjema til elevevaluering av psykisk helsedag. 

 

Med vennlig hilsen 

Elevrådet ved OKS ‘16 

Mathilde Verne 2STC 

mathii0405@osloskolen.no 

sekretar1@elevradet.no 

http://elevradet.no/ 
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